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Forslagsstillers intensjoner/planide
Formålet med planen er å utvikle dagens industriområde til et levende bydelssenter. Pusnes skal
knyttes tettere til byen gjennom å åpne området mot omgivelsene, og invitere til aktiv bruk
gjennom transformasjon av det gamle industriområdet.
Forslaget skal fokusere på å tilføre nytt liv og sjønær bokvalitet på en av Arendals mest attraktive
boligutviklingstomter. Det skal legges vekt på blågrønne forbindelser og stedstilhørighet, samt
tilrettelegging for bedre kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal
sentrum.
Det skal tilrettelegges for en ny og bedre tilrettelagt fergekai. Eksisterende bebyggelse i form av
Pusnes Gård skal fremheves og bevares i ny plan, og bidra til å styrke områdets stedsidentitet.
«Butikkhotell»? Servicefunksjoner, for beboere og nærområdet, eller for hele øya?
Ikke så mye næring. Liten kolonial, liten kafe, litt kontorvirksomhet, lite verksted.
Tidligere sakshistorikk
Det har vært avholdt et møte og gjennomført felles befaring i juni 2020, der saksbehandler og
fagleder arealplan deltok fra kommunen. Saksbehandling ifm innspill til kommuneplanen,
avdekket viktige punkter for den framtidige reguleringen. Visning for kommuneplanutvalget.
Kommunens kommentarer
Planens avgrensning
• GR04 kan inngå i varslingsområdet, men er avsatt til grønnstruktur. Bør ligge uberørt.
Forslagsstiller har tanke om badefaciliteter her, langs vannet.

•
•

Dersom veien mellom Pusnes Gård og Skilsøveien (rett nord/syd) skal benyttes, må den
inngå i planavgrensningen.
Området må innskrenkes i sjø. Vedlagt følger pdf-kart i A3 og A4, målestokk 1:1000.
Hovedfarleden tangerer så vidt øvre venstre hjørnet på kartet i A3. Kartlaget er ikke
tilgjengelig i innsynskartet. Det er antagelig Kystverket som må kontaktes for en digital
versjon.
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AVKLARINGER ETTER § 2
1. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
Det vil være viktig å få til medvirkning ifm oppstart. En må ta stilling til hvem som skal mene noe.
Tromøy historielag kan forespørres om å delta på noe.
Befolkningen på Tromøy vest. Gruppere i interessenter.
Ark har noen eksempler, kan snakkes om det.
Samfunnssikkerhet: Dersom tilfluktsrom skal bruksendres, må forholdet utredes.
2. Konsekvensutredning
Kommunen har vurdert planinitiativet ihht forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 2017.
Området er konsekvensutredet på overordnet nivå ved siste rullering av kommuneplanen. Som
forslagsstillers konsulent har heller ikke kommunen funnet at planinitiativet faller inn under noen
av tiltakene i vedlegg I eller II.
Det er likevel behov for grundig beskrivelse av hvilke konsekvenser et planforslag kan få. Det
anbefales å utarbeide et planprogram som fremmes for politisk behandling.
Aktuelle tema:
• Kulturminner
• Miljø ifm forurenset grunn
• Kollektivtrafikk og veisystemer ifm flytting av fergeleie
• Nærmiljø ifm etablering av et nytt tyngdepunkt/bydelssenter/knutepunkt på Tromøy.
Sentrumstilknyttet, men basert på Tromøy.
• Trafikkøkning over Tromøybroa
• Beredskap – særlige forhold:
• ny bruk av tilfluktsrom, (8-9 m dypt, jf. Simon Ottersland),
• Tromøybroa satt ut av spill
• Dypvannskai – kommentere bystyrets føringer
• VA
• Barn og unge: Skole, sosiale møteplasser, barnehage, idrett og lek
• Friluftsliv og strandsone
Planprogrammet blir et rammeverk, som behandles politisk. Kombinere behandlingen med en
orientering for kommuneplanutvalget? Skjer i så fall før selve møtet begynner. Evt kan
orienteringen gjøres i et tidligere møte, slik at de politiske partiene får tid til å arbeide med saken.
3. Andre utredninger om bestemte tema
Omsorg «light»:
Forslagsstiller har signalisert en tanke om en privat servicefunksjon med døgnvakt. Ikke snakk om
kommunal omsorg. Interessante tanker, har også sett lignende ideer andre steder – Vindholmen
lokalt. Off/priv tjenesteyting, gjerne kombinert med andre formål.
4. Felles behandling etter pbl § 12-15
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Ikke aktuelt.
5. Hva kommunen kan bidra med i prosessen:
Delta på møter ifm medvirkning/involvering. Arrangere møte(r) under offentlig ettersyn.
Samskaping: Kommunen vil ta skritt for å etablere en ressursgruppe som kan være kontaktledd
mellom kommunen, forslagsstiller og sivilsamfunnet.
6. Behov for dialogmøter
Kontakt gjennom arbeidet vil være en fordel. Spesielt fergeleie vil kreve oppmerksomhet.
7. Kontaktpersoner
For kommunen: Nina Blomberg-Carlsen
For forslagsstiller: Halvard Hinlo
For plankonsulenten: Morten Longum
8. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter § 12-8
Nei
9. Vurdering av fagkyndighet
God
10. Overordna planer og føringer
Kommuneplanen:
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Det åpnes for formålene bolig, næring (ikke industri), tjenesteyting og offentlig
grønnstruktur. Dypvannskaia skal beholdes. Hele området skal reguleres i en felles plan.
Det bør legges til rette med en funksjonsblanding av bolig, kontorer, rekreasjon,
småbåthavn og tjenesteyting. ..
Parkering bør legges til rette under tak, slik at mest mulig av fellesareal kan nyttes rekreativt
og til sosiale møteplasser, jf. utomhusveilederen til Arendal. Båthavna er viktig blir
opprettholdt i den sammenheng. .. Reguleringsplan for området må avveie tilstrekkelig
hensyn til kulturmiljøinteresser, rekreasjonsinteresser, båthavn, parkering for bil/sykkel og
balansen mellom næringsbit/boligbit, inkludert behov for opprettholdelse av
dypvannskai/areal på land rundt denne.
Kombiformålene må favne vidt så en får til en god funksjonsblanding av arealbruk.
I det videre planarbeidet må kommunen og tiltakshaver samarbeide om å finne god
arealtilpasning for ferjeleie og hensyn til ulike
arealinteresser som nevnt under «samlet vurdering» i teksten over.
11. Klima
Nærhet til sosial infrastruktur, gang- og sykkelvei og kollektivdekning
Aktuelt å etablere nye snarveier?
Parkeringskrav, min og maks, bil og sykkel:
Bilparkering: Har vært debattert om det kanskje ikke er lurt å ha et makskrav her. Både beboere
og gjester vil ha bil. Tenker seg også barnefamilier.
Tema i kommuneplansaken var å unngå p i dagen. Det er enighet om at maks 1,2 pr enhet bør
være nok, positivt om det legges opp til bildelingssystem. Vindholmen kan benyttes som mal
Må ha tilstrekkelig kapasitet for å unngå villparkering.
Sykkelparkering: Referer krav fra kommuneplanen. Disse er..
Krav og retningslinjer for sykkelparkering
- Det skal etableres minst 1,5 plass/ boenhet i bygg med 3 eller flere boenheter
- Det skal etableres minst 1,0 sykkelplass/100m2 BRA forretning
Kommunen ønsker fokus på klimavennlig planlegging og stiller krav om 2 p-plasser for sykkel pr.
boenhet.
Mobilitetsplan må leveres. Må synliggjøre konsekvenser for trafikk helt fram til Krøgenes.
Energi – egne utredninger aktuelt? Må ha lademuligheter.
Utfordre på å forlenge fortauet til fergekai dersom fergeleiet ikke flyttes. Stopper nå innenfor
planavgr. Veien videre er vanskelig for fotgjengere. Bør få et krav på seg. Evt andre løsninger,
som lysregulering.
Lite busser i dag.
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12. Sosial infrastruktur
Offentlige servicetilbud, skole, SFO, barnehage, kollektivtilbud
Kommuneplansaken:
Det er ca. 150 meter til nærmeste busstopp, men det er få daglige avganger på busslinja.
Med ferje til byen er området svært nært til Arendal sentrum.
Det er 400 meter fra ferjeleie. Ferja inngår ikke i AKT, noe som gjør drifta utsatt.
Nytt ferjeleie kan evt. tilpasses ny utvikling av området. Det er 3,5 km til nærmeste butikk
ved Tromøytunet.
Området hører til Roligheten barne- og ungdomsskole. Avstand er ca 2 km. Det er etablert
fortau og gang- og sykkelveien hele veien til skolen. Det ligger en barnehage innenfor
området, som etter planen skal legges ned.
Kapasitet på skole og barnehage
Skole: Roligheten 1-10-skole.Kapasiteten er god.
Fabakken er «stor». Fjellvik liten. Flertall i barnehageutvalget for å beholde begge. Har pågått
strukturendring siden 2013, og var bestemt at de to skulle legges ned og bygges ny, felles bhg på
Marisberg. Fjellvik har i dag ikke barn under 3 år. Lokalene er dårlige – satt sammen av brakker.
Forslagsstiller har uttykt ønske om bhg, i utg.p samme plassering. Regulere inn muligheten.
Forslagsstiller kan være villig til å påta seg byggingen på Marisberg, og leie ut til kommunen.
Opptatt av sikkerhet for barna når byggearbeidene begynner.
Med barnefamilier er det behov for godt med p-plasser.
Mest aktuelt å regulere med kombinert formål.
Offentlige tjenester
Kommuneplansaken: Hvis området transformeres til bolig/næring mm vil det ikke være et
vanskelig område å betjene.
Barnehage på Marisberg – viktig premiss for saken å vite om
13. Familieboliger
Nærhet til skole – aktuelt med familieboliger?
Kapasitet på skole – god. Flere barn er velkomment.
Utbygger har signalisert mindre boenheter med tilbud som barnefamilier etterspør.
Enighet om at barnefamilier etterspør minst 3 sov, felles rom til leie.
14. Universell utforming/TEK 17
Ingen spesielle forhold er trukket fram.
15. Barn og unges interesser
Krav til lekeplass – antall, størrelse
Kommuneplansaken:
Det er ikke kjent at området er i bruk til barns lek i dag. Deler av området er sperret av og er
utilgjengelig. Utbygging vil kunne åpne området med grønne formål og regulere lekeplasser.
Fikk innsigelse på Vindholmen – gikk på kvalitet; bl.a. solforhold.
Dette er ikke et område der en kan gå ned på arealkravene i kommuneplanen, jf tall i
planinitiativet. Det var bygårder og sentrum man hadde i tankene da man tok inn en lemping av
kravene i kommuneplanen.
Unngå separate/adskilte lekeplasser.
Heller ett/få større område/-r enn flere små. Foretrekkes samlet da vi mener det gir en bedre
tilrettelegging for aktivitet på tvers av generasjonene. Sikrer aktivitet og livskvalitet. Lekeplassen/e bør være fellesområder som er attraktive og har tilbud for folk i alle aldre.
Må driftes privat, men må være tilgjengelig og lovlig å bruke for alle.
16. Sosiale forhold / møteplasser/ folkehelse
Krav til felles utomhusareal
Felles sosiale rom (innendørs)
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Bør være innbydende og helst gi noe også til byens innbyggere, på tvers av generasjoner.
Området blir synlig fra Barbu/sentrum og bør invitere til besøk/utflukt. Bør tilby bademuligheter og
grøntområder.
Fredet anlegg med grønne arealer rundt er veldig positivt. Samme gjelder kafé.
Bør være enkel tilgang for gående fra Skilsøpynten. Få til en rundtur, gjerne en kyststi. Snakket
om sti/adkomst langs sjøen til strand ved Krana.
Steder å møtes utendørs men også innendørs. Det bidrar til god folkehelse å møte andre
mennesker uten å måtte oppsøke dem. Fellesarealer nær steder man beveger seg til daglig. Hvis
det ligger ved f.eks inngangspartiet kan det være lett å stikke innom tilfeldig.
Behøver ikke å være stor plass, men mulighet for enkel møblering.
Bør også ha tilgang på ekstra stue/møterom/kjøkken til fest og selskap sammen eller til leie/utlån.
Må tenke på støy og flerbruk.
Forslagsstiller tenker på evt å bruke gården. Hybler/rom for overnatting.
Gir stor gevinst å kunne tilby en el flere leiligheter til leie for beboere som får besøk. Gjør det
enklere å flytte fra enebolig til leilighet. Jarlsø i Tønsberg er et eksempel. Har også andre gode
kvaliteter. Helt nytt, kan sikkert se tegninger på nettet.
Viktig for folkehelsen å kunne trives og gå ut og møte andre og få et smil.
Fellesutgiftene blir høyere, men mange er villige til det. Betale pr gang/ ved kjøp av leil/ innbakt i
de løpende fellesutg.
17. Trafikksikkerhet
Trygg skolevei må beskrives.
Beskrivelse rundt økt press på strekningen til eksisterende fergeleie.
18. Friluftsliv/ Rekreasjonsområder
Eksisterende stier / koblinger
Aktuelt å etablere ny forbindelseslinjer
Må sørge for at koblinger blir sikret i plan. Kanskje også langs sjøen.
Felles privat formål. Må stilles krav om realsameie, se eksempel på erklæring fra kartverket,
mulige erfaringer gjort på Vindholmen , med Forslag til ubyggingsavtale , se punkt 7.0. Må være
tiljgengelig for allmennheten. På Vindholmen henger utbygginsavtale, tinglyst. erklæring sammen
med reguleringsbestemmelsene. Noe lignende er gjort på Holmen, Kilsund.
Må ha mulighet til å kjøre fram til boligene.
Må følge normen i kommuneplanen. Unngå mange småplasser, men samle dem i færre større.
Forslagsstiller: hva med mva? - Må drøftes ifm utbyggingsavtale. Bør starte tidlig med
forhandlinger.
19. Landbruk
Ikke relevant.
20. Landskap
Hovedgrepet med lavere bygninger mot sjøen og høyere i bakkant mot terreng er svært positivt.
Åpen akse mellom Pusnes og Fjellvik, med gjennomsyn der Skilsøy opprinnelig var adskilt som
en egen øy, bidrar til å gjøre landskapet lett å lese. Også veldig positivt å senke volumer og
takflater inn mot det fredede gårdsanlegget, slik det ble vist på skisser i møtet.
21. Biologisk mangfold
Lite relevant i og med tidligere bruk og stort sett asfalterte flater
22. Sjø og vassdrag
Det fremgår av pbl § 1-8 at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom planen legger opp
til byggetiltak nærmere enn 100 meter til sjø, skal annen byggegrense angis i planen.
Har vært avstengt. Blir mer tilgjengelig.
23. Kulturminner og kulturmiljø
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Mange kulturminner og SEFRAK-bygninger i området:

Kulturminner og kulturmiljø:
• Planbeskrivelsen må inneholde vurderinger av konsekvenser for freda kulturminne,
Pusnes Gård
• Hvis bygg innenfor h_570 ønskes revet må de beskrives og vurderes, jf kulturminneverdier
• Det forventes en historisk gjennomgang av verftets opprinnelse og ulike faser. (egen
rapport)
• Det forventes en vurdering om enkelte bygg/ anlegg har særskilt betydning og bør eller
kan bevares, og brukes på nytt, transformeres.
• Det må påregnes marinarkeologiske undersøkelser, som bekostes av utbygger
Avgrensningen: Hvis veien fra toppen av bakken og ut til Pusnes Gård skal benyttes, må den
inngå i planavgrensningen.

24. Teknisk infrastruktur
Vann (mengde og trykk)
Må kanskje bort til Skilsø bedehus. Må ha 50 l/sek. Må skifte ut kommunal ledning fram til
bedehuset.
25. Teknisk infrastruktur
Avløp – må gjøres en omfattende planlegging. Komplisert. Må ha et nært samarb mellom
kommunalteknikk og konsulent.
Eksisterende ledningsnett er overbelastet.
26. Teknisk infrastruktur
Overvann – må beregnes og finne utslippspunkt. VA-plan, flomvei ut.
Snørydding – i sjøen? Må sørge for å samle opp søppel som havner i sjøen. Best å ha avsatt
areal til å legge snøen på land.
27. Teknisk infrastruktur
Renovasjon – nedgravd anlegg. Sikre snuareal til stor lastebil. Ikke legge opp til farlige forhold
mtp barn. Send forskriften.
Fri høyde minst 9 meter over bakken mv ihht forskriften. Se særlig pkt 3.
28. Teknisk infrastruktur
Veg
Kommuneplansaken:
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Skilsøveien er fylkesvei. Det er etablert fortau / gang- og sykkelvei.
Eksisterende vannledninger m/ brannvann er ok. Med en større utbygging kreves det
etablering av nye hovedløsninger for avløp med transport direkte til renseanlegg. Dette må
sees i sammenheng med andre større utbygginger på Tromøya og Vindholmen.
Må bli privat vei inn. Ønsker ikke noen kommunal vei inne i feltet.
Skal dimensjoneres som offentlig vei av hensyn til renovasjon og annen offentlig transport. Sikt
må ivaretas.
29. Teknisk infrastruktur
Brannteknisk
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr,
har brukbar tilgjengelighet til og i byggverk for rednings- og slokkeinnsats. For transformasjonen
på Pusnes må uteområder planlegges med tilgjengelighet for lift (ref punkbelastning) for bygg
med fasade over 9 meter. Se punkt 3.2 og 3.3 i vedlagte veiledning for krav til høyderedskap.
Atkomstvei og avstandskrav for brannvesenets kjøretøy
Kjørevei skal holdes anvendbare til enhver tid og skal utformes og dokumenteres for lastebiler (L)
i henhold til Statens vegvesens Håndbok N100.
Biloppstillingsplass for lift (bredde)
Biloppstillingsplass for lift (lengde)
Maks avstand fra lift til bygningsfasade
Stigning, maks
Fri kjørehøyde, minst
Fri kjørebredde, minst
Svingradius (ytterkant vei)
Akseltrykk
Boggitrykk
Punktbelastning støtteben

7 meter
10 meter
10 meter
1:8 (12,5 %)
4 meter
3,5 meter
13 meter
10 tonn
16 tonn
19 tonn (belastningsflate 60cm x 60cm)

Rekkevidde for Bronto skylift – stasjonert Arendal brannstasjon (Åsbieveien 35)
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Slokkevann
Slokkevannskapasiteten må være minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse og i
blokkbebyggelse minst 3000 liter per minutt, fordelt på to uttak.
Dokumentasjon av brannvesenet
Dimensjonering og organisering av Østre Agder brannvesen (ØABV):
https://www.arendal.kommune.no/oabv/dokumentasjon-av-brannvesenet/

30. Havn
• Reguleringsområdets utstrekning i sjø reduseres vesentlig. Ikke ut i hovedfarled.
• Offentlig fergeleie vurderes etablert i området. Arealer på land må reguleres til offentlig formål.
• Tilstøtende arealer på land nært fergeleie må etableres på slik måte at separasjon og distanse
mellom ferge og fritidsbåter/ badene er ivaretatt.
• Kollektivtransport på land må møte kollektivtransport på sjø på en enkel, effektiv, hensiktsmessig
og bærekraftig måte. Avstigning for buss nært påstigning til ferge.
• Det må fremføres nok infrastruktur til å kunne lade elektrisk drevne ferger
• Det må etableres publikumsfasiliteter (ventebu, sykkelskur, av/påstigning, parkering bilettsystemer,
infotavler) med universelle kvaliteter, med gjenkjennelig utforming tilsvarende andre fergeleier i
umiddelbar nærhet for å understøtte kollektivt trafikknutepunkt.
• Fergeleiet anbefales som flytende struktur for å ivareta UU
• Det må legges opp infrastruktur for å kunne lade/hurtiglade fritidsbåter med el, fremdrift.
• Småbåthavnen/ besøksbrygger må vurderes utrustet med kloakktømmesystemer til kommunal nett.
• Det bør i området vurderes avsatt arealer/ infrastruktur (rampe) for å kunne ta imot sykebil,
brannbil annen off. assistanse sjøveien til Tromøy dersom Tromøybrua ikke kan benyttes.
• Islegging av bukta må inngå i utredningene
Beredskap: Nødfunksjoner bør kunne være tilgjengelige også om Tromøybroa skulle kollapse.
Ferge:
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Nærhet til buss og parkering vil bety mye.
Utbygger må bekoste alt, kommunen har allerede et fergeleie.
Skal kanskje elektrifisere eksist. anlegg. Ved en evt flytting forventes å komme til ferdig anlegg
med trekkerør klare.
Fylkeskommunen er i prosess med ESA for å etablere utslippsfrie ferger.
Også noen fordeler for allmennheten, vil måtte delta noe med midler.
Ta som ledd i en utbyggingsavtale, heller enn rekkefølgekrav.
Fjellvik
Fra innsynskartet, kartlag småbåthavner: Stort potensiale. Største muligheten for hele Tromøya.
S19
31. Forurensning
Foretatt en sanering allerede lengst øst i området.
Utbygger bør ta en gjennomgang av det som er gjort, og se til at området kan benyttes til
boligformål.
Områder som er uavklart må undersøkes. Tilstandsklasser må vurderes.
Strenge krav for boligformål, enda strengere for barnehage – nær null.
32. ROS
Nærhet til høyspent
Fare for ras, flom, radon, brann, sjø/vann/vassdrag, erosjon
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3
Kommuneplansaken:
Potensiell rasfare, vindutsatt, fare for springflo og havnivåstigning, stor sannsynlighet for
forurenset grunn og forurensning i sjøen, samt fare for forurensning av sjø i småbåtanlegg.
Forholdene er løsbare, men må utredes i reguleringsplanen.
Hele området ligger under kote 3. Tiltak: Minste kotehøyde i reguleringsplan
Stor sannsynlighet for forurenset grunn på land og i sjø. Må trolig saneres. Småbåtanlegg
vil medføre ny forurensing.
33. Eiendomsforhold
Eksisterende barnehagetomt: Usikkerhet rundt driften av barnehagen. Bystyret har vedtatt
nedleggelse, men det er nå flertall i oppvekstkomiteen om å beholde denne og Fabakken, og
droppe bygging av ny samlet barnehage på Marisberg.
Forslagsstiller kan være villig til å bygge ny barnehage på Marisberg, og leie den ut til kommunen.
34. Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Forurensningsforskriften § 2 skal sikre at undersøkelser/sanering gjøres før igangsettingstillatelse.
Se på mulig krav i bestemmelsene om at kommunens forurensningsmyndighet skal ha godkjent
tiltaksplanen. Veldig uheldig hvis det gis igangsettingstillatelse før dette er kjent. Asfalten må av
før man kan ta prøver. Se på en tekst sammen internt.
Kan være viktig for kostnadsfordelingen.
Aktuelt å stille rekkefølgekrav om grunnundersøkelse, kap 2. Eksempel fra Stavanger
2017:
Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det være gjennomført
nødvendige grunnundersøkelser og det skal foreligge godkjent tiltaksplan av kommunens
forurensningsmyndighet.
Foreløpig forslag til bestemmelse:
Planområdet skal avklares i forhold tidligere undersøkelser og tiltak. Før det kan
iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal dette avklares med kommunens
forurensningsmyndighet. Eventuelle grunnundersøkelser og behov for tiltaksplan for
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håndtering av forurenset grunn, skal godkjennes av kommunens forurensningsmyndighet
før det gis igangsettingstillatelse til byggesøknaden.
35. Næring
Kan bli et viktig område, trekke nye innbyggere til kommunen. Blir en ny bydel, kanskje Tromøyas
bydelssenter/knutepunkt.
Kommunens næringsavdeling vil gjerne ha mest mulig næring. Har vært avholdt eget møte med
utbygger. Snakket om mindre håndverksbedrifter.
Lite hotell? Tilby tjenester til beboere o.a.
Ønsker å ha et arealmagasin til utleie for næring.
Mulig en mindre matvareforretning, dimensjonert for nærliggende boligområder. Vil være positivt
om folk kan gå/sykle til en matforretning.
Dypvannskai? Hvor mye areal vil det da være behov for på land. Lite behov for dypvannskai i
forslagsstillers ideer. Kan være kondemnabel. Kan være feil plassert for kommunen.
Synd å miste så store næringsarealer på land, ved sjø. Men temaet er ikke lenger relevant, etter
behandlingen i kommuneplanen.
36. Opplegg for planprosess
Normal prosess. Krav til innsendt planmateriell er listet på kommunens nettside, her:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/krav-tilreguleringsplaner/
37. Utbyggingsavtale
Ser for oss at det er fornuftig med en avtale, men for tidlig å formulere noe.
Fergeleie kan være et aktuelt punkt.
Utbyggingen er en utløsende faktor for større press på nåværende fergeleie, først og fremst veien
fram til fergeleiet. Forslagsstiller må ta et initiativ, kanskje ta et møte med fylkeskommunen.
38. Krav til oppstartsmeldingen
Beskrivende tekst om formål med planarbeidet, og evt forslag til planprogram.
Kart med planavgrensning. Kartet skal være påført gnr/bnr.
Referat fra oppstartsmøte skal være vedlagt.
Kommunen trenger avgrensningen i sosiformat.
39. Gebyr
Det faktureres gebyr for oppstartsmøte med kr 20.000; plan med mer enn 4 boenheter. Faktura
ettersendes. Mer om gebyr nedenfor.

Med hilsen

Nina Blomberg-Carlsen
Arkitekt

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Simon Venemyr Ottersland
Isør prosjekt AS /v Halvard Hinlo

Vedlegg.
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VEDLEGG TIL REFERAT

Generell informasjon
Utgifter i forbindelse med "Melding om oppstart" må forslagsstiller dekke.
Det samme gjelder utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandlingen, f. eks. støyvurderinger,
undersøkelser av forurenset grunn, arkeologiske undersøkelser o. l., uavhengig av når disse utføres.
Planmateriale
Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. 12 ukers fristen for saksbehandling anses
ikke som påbegynt før det innsendte planforslaget er fullstendig.
Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til standardene ”Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften.html?id=570324.
Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.
Plangebyr
Det må betales gebyr for følgende i samsvar med enhver tids gjeldende gebyrregulativ:
• Oppstartsmøte
• Førstegangsbehandling
Behandlingsgebyr finnes her: Plansaker - priser
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Overordna kommunale planer og styringsverktøy
Planstrategi for Arendal kommune 2015-2019

•

Planstrategi for Arendal 2016-2019. (PDF, 3 MB) (Høringsutkast til ny planstrategi)
Følg med på Kunngjøringer

Regional areal- og transportplan (ATP)
• Areal- og transportplan Arendal
Kommuneplanens arealdel 2019 – 2029
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-ogstyringsdokumenter/kommuneplan-2019-2029/
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/ic20368d8-fb19-420b-9c76-c30975f8e4a5/kommuneplanenssamfunnsdel-2020_web.pdf
Kommunedelplaner - areal
• Kommunedelplan Agderparken Nord (2018)
• Kommunedelplan for His bydelssenter (2017)
• Kommunedelplan E18 Tvedestrand – Arendal (2012)
• Kommunedelplan for Sykkeltrafikk i Arendal (2011)
• Kommunedelplan Myra Bråstad (2009)
• Kommunedelplan for Barbu (2007)
Kommunedelplaner - tekniske
• Kommunedelplan for kulturminner (under arbeid)
• Kommunedelplan for klima- og energi (2019)
• Kommunedelplan for kultur (2017)
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet (2016)
• Kommunedelplan for tidlig innsats (2015)
• Kommunedelplan for sykkeltrafikk (2011)
• Kommunedelplan for småbåthavner (2009)
• Kommunedelplan for grønnstruktur (2005)
• Barnehage og skolebruksplan 2017-2020
• Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023
• Plan for helse- og levekår 2015-2030
• Sti- og løypeplan (2009)
• Kommunedelplan for bevaring
Temaplaner og strategier
• Hovedplaner for VA og renovasjon
Normer og forskrifter
• Kommunens VA-norm (PDF, 6 MB) - sist oppdatert 05.07.2019
• Veinorm for Arendal kommune (PDF, 77 kB) – datert 14.10.2005 (under revisjon)
• https://lovdata.no/register/lokaleForskrifter?municipality=Arendal
• Forskrift om avfall for Arendal, Froland og Grimstad kommuner – 24.11.2016
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